
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 145 
                                                Din  10 AUGUST  2020 
 
    Privind dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr.304929 Pecica, nr.cad.304929 Pecica   
                                                             
        Consiliul local al orașului Pecica întrunit în ședința ordinară din data de 10.08.2020. 
        Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.32241 din 03.08.2020, 
       -Raportul de specialitate al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment Gestionarea  
         Domeniului Public și Privat, 
       -Prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările  
        și completările ulterioare, 
      -Planul de amplasament și deșimitarea imobilului cu propunerea de dezlipire, întocmit de  
        SC NB TOPCAD OFFICE SRL Arad, 
      -Referatul de admitere și extrasul de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru imobilul  nr. cad.  
       304929 Pecica, 
      -Extras C.F. 304929 Pecica, nr.cad.304929 Pecica, 
      -Fișa mijlocului fix cu nr. inventar 700021 și valoare de inventar 19.652,26 lei, 
      -Prevederile art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c) din O.U.G. nr. 57/12.07.2019 privind Codul  
        administrativ, 
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14  consilieri.   
       -In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
        privind Codul administrativ, 
                                                              HOTĂRĂŞTE:                                           
 
Art.1.Se aprobă dezmembrarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 304929, nr. cad. 304929 
Pecica, în suprafață de 2353 mp, situat în orașul Pecica,  în două loturi, după cum urmează: 
               1.1.Lot 1 – teren intravilan, nr. cad. 316580, în suprafață de 2331 mp. 
               1.2.Lot 2 – teren intravilan, nr. cad.316581, în suprafață de      22 mp. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir, 
referent Compartiment Gestionarea Domeniului Public și Privat şi se comunică cu:  
                            -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
                            -Domnul Szokola Dalimir, referent Compartiment domeniul public și privat 
U.A.T.Pecica. 
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